
Sista sucken 2020, på historisk mark.
Tykarp, i Ignaberga, alldeles utanför Hässleholm,
var  platsen  för  årets  sista  suck.  Där  hade
Campingveteranerna Sista sucken, även 2009. Då,
liksom nu, stod regnet som spön i backen. Dock
var  det bara på fredagen som vädret var  på det
humöret,  i  år.  Det  kom  26mm  regn  men  det
klarade vi oss genom, allihop.

Historisk mark? Ja, Tykarps Camping är beläget
vid  Tykarpsgrottan,  som  egentligen  inte  är  en
grotta,  utan  en  gruva.  Där  började  man  bryta
kalksten, i mitten av 1700-talet. Det var bönderna
i  trakten,  som bröt  kalken  under  vinterhalvåret,
när de odlade fälten låg i vinterdvala.
Man slutade bryta kalk i gruvan, i slutet av 1800-
talet. Då hade man börjat med dagbrott istället, då
det  visade sig att  man kunde bryta  lika mycket
kalk  i  dagbrottet,  under  en  enda dag,  som man
kunde bryta i gruvan, under ett helt år.
I dagbrottet bryter man kalk, än idag. Dagbrottet
är beläget ca. 1km öster om gruvan.
Gruvan, eller Tykarpsgrottan, är även tillhåll för
övervintrande fladdermöss. Därav fladdermusen i
loggan för Tykarpsgrottan. Vid inventeringar, har
man  sett  att  det  brukar  vara  mellan  20  och  40
övervintrande fladdermöss i  Tykarpsgrottan.  Det
finns 19 arter av fladdermöss, i Sverige. 
Lite mer om Tykarpsgrottan, senare i artikeln.

Värdparet  för  Sista  sucken,  var  Christer  och
Ingrid Ohlsson. När jag räknar antalet deltagande
ekipage, får jag det till 13 men jag kan ha fel.

Det finns en byggnad, på campingplatsen, som vi
kunde utnyttja. Den är öppen längs ena långsidan
och är ändamålsenlig i Corona-tider. Där grillade
vi och åt gemensamt, både under fredagskvällen
och lördagskvällen.

Lotta och Per, åt med stor aptit.

Den fasta grillen kom till användning.



Lördagsförmiddagen  ägnades  åt  tävingar  men
först berättade Per lite om klubbens vara eller icke
vara,  med  anledning  av  ett  styrelsemöte,  som
avhållits i mellansverige.

Per informerar.

Inför  tävingarna  blev  vi  indelade  i  lag.  Första
deltävlingen handlade  om att  skapa  ett  så  långt
ord som möjligt, med den uppsättning bokstäver
som man blev tilldelad.

Både Lotta och Per (i olika lag) skapar långa ord.

Sedan  skulle  man  slå  en  6:a  med  tärning,  så
snabbt som möjligt. Det föll på min lott i mitt lag
men min bättre hälft, Bettan, i ett annat lag, vann.

Ingrid och Christer, informerar om tävlingen, som just
ska starta.

Det gällde även att äta ett kolasnöre på kortast tid.

Här kämpas det med kolasnören.

Kan du vissla, Johanna? I alla fall, så gällde det
att äta torra kex och sedan vissla.



Det är nog så svårt att andas, med munnen full av
torra kex och sedan ska man vissla också.

Christine var snabbast att lyckas vissla.

Sedan gällde det att både blåsa och suga men inte
samtidigt. På viss tid (jag tror att det var 1 minut)
gällde det att få så lång ballong som möjligt.

Vinnaren i ballongtävlingen.

Ett  glas  med  läskedryck,  skulle  tömmas.  Här
gällde det att inte tappa sugen.



Det vinnande laget.

Campingen har stora ytor till sitt förfogande.

I bakgrunden ser man Ignaberga gamla kyrka, som är
från 1100-talet.

Ignaberga gamla kyrka, på lite närmare håll.

Ingången till Tykarpsgrottan.



Senare,  på  eftermiddagen,  var  det  dags  för  en
guidad tur, nere i Tykarpsgrottan.

Vår guide står vid ingången till grottan.

Utdelning av handhållna lyktor.

Ytan i  Tykarpsgrottan,  är  i  storleksordning med 4st
fotbollsplaner  och  temperaturen  är  konstant  +8°C,
året om.

Guiden  berättar  om  gruvans  historia  och  om  de
fruktansvärda  arbetsförhållanden,  som  gällde  då
gruvbrytningen var aktiv.



Skaran lyssnar och lär ...

... när guiden berättar om fossiler, m.m.

Guiden  visar  en  detalj,  från  filmen  Ronja
Rövardotter.

Olika scener till en handfull filmer och TV-serier,
har  filmats  i  Tykarpsgrottan.  Själv  tänker  jag
speciellt  på  TV-serien  Kullamannen från  1967,
som  utspelar  sig  på  Kulla-halvön  men  grott-
scenerna filmades i Tykarp. Sedan har vi  filmer
som  t.ex.  Ronja  Rövardotter,  vars  grottscener
också filmades här.

Tykarpsgrottan  används  även  vid  speciella
evenemang, som t.ex. Bröllop, barndop, företags-
event, vinprovning, m.m.

Efter  vår  guidade  tur,  skulle  ett  annat  sällskap  ha
kaffegöksprovning och dukning pågick för det.



Efter  den  guidade  turen,  var  det  dags  att  tända
grillen och göra en sista tävling.

Värdparet var också hungrigt.

Samtidigt  med  maten,  avgjordes  den  sista  täv-
lingen, som var lite klurig. Ingen hade alla rätt.

Prisutdelning.



Prisutdelning.

Prisutdelning.

Prisutdelning.

Stafettpinnen, till värdparet för Vårcampen 2021,
togs av Stefan och Lena Ottosson.

Stefan och  Lena Ottosson,  tar  hand om Vårcampen
2021.

/ Hans Gatu


